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acettepe ni ersitesi imya B lümü
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irçok şey
olorado

s ylenir

ıla u lar tara ından yayınlanan mantrada,
e ri nin opak olduğu kadar net birşey da a
ıcaksan, aptalın tekisin.

e ben uyanma

saatlerimin çoğunu ne ir boyunca e
ne irde

a a sıcaklığına karşı

suya dalarak geçirdim. ıcak değildim, ama eminim

batırılmıştım.

kilometrelik ge intimi in yaklaşık yarısında yer alan
iyaretçilerin elini sadece yürüdüğümü
da a

yüksekte

tutabildiği

eminden . metreden

Blacktail

anyon una

ulaştık.

e ton un Burası, bir çok yaratılışçının gelebileceği bir noktadır
dediği yerdir burası. Bu tepelerin üstlerinde bulunan Büyük
yumsu luğa u un amandır rastlıyoru .

ncak burası, aslında

gelip dokunabileceğini bir noktadır. aratılışçıların yorumundan,
lusal Bilim ğitim

erke i ile Büyük

anyon da tekne ge isi

masalımın ikinci b lümüne oş geldini .

üçüncü gün suların e toprağın ayrılması ile oluşan bu kayalar
dünyanın ori inal kayalarıdır. Bu kayalara dokunanları takdir
edebilirim

kıllıca tasarlanan bu ge i, bilim insanlarının kanyonun
oluşumunu ya ılı tari inin nasıl milyarlarca yıllık g rdüğüne dair
tartışmalarına karşın

enç

diye belirtir.

e ton,

Bunun, bilim adamlarının

bunların epsi akkında düşündüğü şeylerin olmadığını g rünce
şaşırmayabilirsini

diye de am eder.

ünya yaratılışçılarının da kanyonu

nasıl u un selinin kanıtı olarak g rdüklerinin tartışmalarını içerir.
adece şaka yapıyorum. nanıyorlar ki, s

konusu sel, yaklaşık

yıl nce oluştu e kanyonun eolo isi e osilleri üretildi.

ani bir boşluk ar, yaklaşık
e

.

milyar yıl

olduğunu ark etmelisini .
imdi şaka yapmıyorum. lusal Bilim ğitim

.

milyar yıl. Buna dokunmalı

nceki dünyanın d rtte birinin burada eksik
.... yükselmiş

e sonra yıpranmış

erke i, ikayenin

tüm dağ incirlerini düşünün . e bu boşlukta yaşayan e len

de let okullarının en sını arına da il edilmesini sağlamak için

tüm yaşam şekillerinden ... . Bir milyar yıl geçtiğini düşünmeye

yorulmadan çaba g sterir. lusal Bilim ğitim

çalışın beyinlerimi bu g re i yerine getiremeyebilir. Bu yü den

te e e ton u e e rimci biyoloğu os

erke i nin eoloğu

osenau yu da içeren

insanlığın bir alt kümesinin derin bir aman almayı reddettiğini

yolcu e mürettebat grubumu , g rdüğümü kaya oluşumlarını,

g rebilirim e şimdiye kadar yaşanan er şeyin son

stratigra

gerçekleştiğine inanabilirim.

e osillerin arkasındaki bilim tartışmalarını

edilen yaratılışçıların aynı
tartıştılar.

ennet in

B

e s

ü

yılda

iksel man arayı nasıl g rdüklerini
sitcom daki say asında s ylediği gibi

Bilim benim en se diğim konum,

ellikle ski ntlaşma .

nayasadaki Birinci

eğişiklik,

merikan

atandaşlarına bu

akkı sağlıyor. akat sayısı yargı kararları ü erinde anlaşmaya
arıldığına g re, aynı değişiklik tari in kısa ersiyonunu e bunun

anyonun, bilim adamları ile yaratılışçılar arasındaki anlaşma lık
noktalarından biri, Büyük

yumsu luk olarak bilinir.

anti e rimi destekleyen niteliklerini de let okullarında bilim

yumsu luk

olarak okutulmasını yasaklıyor. Biyolo i sını arındaki yaratılışçılık,

eolo ik rekorda bir boşluktur e bu bir oşnutsu luktur. Bunun

eğitim sistemimi i kanyonda olduğum yol gibi issetmemi sağladı.

altında is nu ist in g rkemli ismi ile .
bulunur.

milyar yıllık bir kaya

etamor k şist, yeryü ünün altında ısıtılır, sıkıştırılır,

yükselme e ero yon ile ortaya çıkar.
üstünde kumtaşı yeryü ü. okluğu ile
ark g e çarpar.

milyon yıllık şist, emen
.

milyar yıl arasındaki

asım

tari inde cienti c merican dergisinde yayınlanan te e

ya ısından uyarlanmıştır.
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